Czujnik deszczu Toro™ model TRS
Przewodnik użytkownika

Wprowadz enie
Gratulujemy zakupu czujnika deszczu Toro. Czujnik deszczu został
zaprojektowany z myślą o łatwym montaż u,
wi ęc Państwa system, kontrolowany
czujnikiem nawadniania, będzie gotowy do
uż ycia w przeciągu kilku minu t.
Przed prób ą zainstalowania czujnika
deszczu, prosimy zapoznać si ę z wszystkimi
poniż szymi instrukcjami oraz odwoł ywa ć si ę
instrukcji dostarczonych wraz z Pa ń stwa
sterownikiem / minutnikiem systemu
nawadniania, w wypadku pod łączania oraz
uż ywania czujnika deszczu lub przełącznika
deszczowego. Czujnik deszczu
zaprojektowano do pracy ze zwiernymi lub rozwiernymi obwodami czujników.
Ważne: Proszę zwr óc ić uwagę na poniższe informacje odnoszące się
do instalacji oraz używania Czujnika deszczu.
 Czujnik deszczu jest przystosowany do pracy jedynie pod napi ęciem 24
VAC. Podłączenie instalacji kontrolnej czujnika do napięcia 120/240 VAC
może skutkować poważnym uszkodzeniem sprzętu.
 Metody instalacji musz ą być zgodne z obowi ązującymi przepisami
budowlanymi. Jeśli nie jeste ście Pań stwo pewni, co do nale żytych
czynno ści związanych z instalacj ą, wykonanie pod łączenia należy zlecić
wykwalifikowanemu wykonawcy.
 Czujnik deszczu nie powinien być zanurzany w wodzie lub zainstalowany
wewnątrz kanał u deszczowego.

Elementy Czujnika deszczu (Rys. 1)

1. Sworze ń – naciśnij w celu ręcznego wypróbowania dzia ł ania czujnika.
2. Pokrywa nastawnicza opadów deszczu – Ry s. 1

Umoż liwia ł atwe ustawienie czujnika na
wykrywanie opadów deszczu rzędu 3mm
do 19mm.
3. Uniwersalny Wspornik Montaż owy wyposażony w Quick-Clip TM – U łatwia zainstalowanie na kanale deszczowym lub okapie
/ desce czoł owej okapu. Czujnik deszczu
można łatwo ustawić w pozycji pionowej.
4. Dołączony kabel kontrolny o dł ugości 7,5 m

Szczegół owe instrukcje montażowe
Regulacja opa dów deszczu (Rys. 2)
Czujnik deszczu mo żna ustawia ć tak, by
odpowiadał na wykrywanie opadów deszczu w
następującej ilości: 3 mm, 6 mm, 13 mm lub 19
mm. Ostroż nie obróć Pokrywę regulacji opadów
deszczu, tak by iglice był y umieszczo-ne w
odpowiednich zapadniach. Upewnij się by
ustawić zapadnie i iglice odpowiednio, ustawienie to nie wymaga u życia nadmiernej sił y.

Rys. 2

Zmiana konfiguracji Czujnika deszczu
Czujnik deszczu jest
skonfigurowany do obsługi
rozwiernego obwodu czujnika. Je śli
Twój sterownik wymaga zwiernego
typu czujnika, skonfiguruj ponownie
przełącznik kon trolny Czujnika
deszczu w następujący sposób:
1. Pa trz Rys. 3. Odkręć spodnią
pokryw ę. Ostroż nie zsu ń zestaw
tablicy przełączników.
2. Ostrożnie pociągnij łącznik
kablowy z lewego uchwytu
przełącznika i przyłącz ją do
środkowego uchwytu.
Pozostaw prawy kabel
pod łączony.
3. Zmontuj ponownie Czujnik
deszczu, upewniaj ąc się , ż e
tablica przełącznika została
odpowiednio ustawiona.

POLSKI

Montowanie Czujnika deszczu

Rys. 3
Rys. 3
Rozwierny

Zwierny

Wybierz miejsce montaż u Czujnika deszczu, tak bliskie sterownikowi, jak to
mo żliwe. Jeśli 7,5 metrowy kabel łączący nie si ęgnie sterownika, mo żna go
przedł użyć do dł ugo ści 30,5m, u żywając 1mm2 znamionowanego
zewnę trznego kabla. Czujnik deszczu musi być umieszczony z dala od
natrysku zraszacza, nieosł oni ęty, wystawiony na dział anie deszczu i
nasł oneczniony w sposób podobny do nawadnianego terenu.
Kanał deszczowy jest idealnym
miejscem na umieszczenie Czujnika
deszczu. Po prostu umieść wspornik za
pomocą śruby motylkowej pod brzegiem
kanał u i zaciśnij dla zabezpieczenia (nie
przekręć gwintu). Patrz Rys. 4
Czujnik deszczu mo że równie ż zamocować przy u życiu dwóch dostarczonych
śrub wykonanych ze stali nierdzewnej
na jakiejkolwiek solidnej konstrukcji, jak
np. pochył a krawędź dachu, górna cześć
p łotu. Patrz Rys. 5
Po bezpiecznym zamocowaniu ustaw
Czujnik deszczu na wsporniku
montażowym, tak aby obudow ę ustawi ć
w pozycji pionowej.

Rys. 4
Nie dokr ęcaj zbyt mocno
śruby

Do sterownika
Kanał deszczowy
(przekrój poprzeczny)
Rys. 5

Do sterownika

Śruby
nierdzewne

Doprowadzanie Kabla Kontrolnego
Po zamocowaniu Czujnika deszczu w odpowiednim miejscu, ostrożnie przymocuj kabel czujnika do tylnej części sterownika. Unikaj doprowadzania kabla
po ostrych krawędziach , gdzie może istnieć ryzyko przetarcia. Dla osi ągni ęcia
najlepszych rezultatów, w miarę możliwo ści ukryj kabel, poprzez wtykanie go
pod gontami i/lub listwami. Uszczelnij wszelkie otwory powsta ł e wskutek
prowadzenia kabla wzd ł uż wszelkich konstrukcji.

Podł ączanie Kabla Kontrolnego
UWAGA: Nie podłączaj Czujnika deszczu bezpośrednio do napięcia
120/240 V AC, ponieważ może to grozić nieodwracalnym uszkodzeniem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym
instalatorem lub elektrykiem.
1.

2.

Od łącz sterownik od zasilania.
Przejrzyj ponownie następujące schematy po łączeń na rys. 6, 7 i 8.
Zastosuj si ę do instrukcji przedstawionych jako krok A, B lub C.

A. Sterownik i z koń cówkami sensorowymi:
Patrz rys. 6. Znajd ź końcówki sensorowe sterownika (zazwyczaj oznaczone
jako “Sensor”, „SEN” lub „S”) i podłącz kable sterowania bezpośrednio do tych
końcówek w jakimkolwiek porządku. Pomiędzy koń cówkami sensorowymi moż e
znajdować się klapka łącznika lub przewód, który należy usunąć i/lub kon trolka
sensora lub przełącznik obejściowy, które należy aktywować .
Rys.6

C. Sterowniki z za worem startowym/głównym pom py i bez końcówek
sensor owych:
Patrz rys. 8. Od łącz wszystkie wspólne przewody od wspólnych końcówek/ki i
połącz je z którymś z przewodów kontrolnych, używając dostarczonej nakrętki.
Upewnij si ę, że w tym połączeniu zawarł e ś wspólny przewód z przekaźnika
startowego pompy lub zaworu gł ównego. Podłącz pozosta ł y przewód kon trolny
do wspólnej końcówki zaworu.
Rys. 8

Sterownik sys temu naw adniania

Do Zaworów

Sterownik sys temu naw adniania

Prze kaźnik
startowy
pom py

Do zaworów
Wspólne z zaw orów

Wspólne z zaw orów

.

B. Sterownik i bez zawor u startowego/głównego pompy i bez koń cówek
sensorowych:
Patrz rys. 7. Od łącz wspólne przewody/przewód zaworu i po łącz z którymś z
przewodów kontrolnych, u żywając dostarczonej nakrętki. Podłącz pozosta ł y
przewód kontrolny do wspólnej koń cówki zaworu.
Rys. 7

Sterownik sys temu naw adniania

Do zaworów

Wspólne z zaw orów
Nakr ętka przewodu

Nakr ętka przewodu

Obs ł uga
Test Instalacji
Aby przeprowadzić test instalacji Czujnika deszczu, ustal strefę nawadniania,
która b ędzie widoczna z punktu instalacji.
UWAGA: Manualny cykl aktywacji niektórych sterowników pomija wej ścia
sensora. B ędziesz musiał uruchomi ć automatyczny/synchronizowany program
dla tego typu sterowników.
Przy włączonych zraszaczach, ręcznie aktywuj Czujnik deszczu poprzez
naciśni ęcie i przytrzymanie sworznia na górnej części urządzenia. Zraszacze
powinny się po chwili wyłączyć . Jeśli nie wyłączył y się, sprawdź ponownie
połączenia okablowania sterownika. Jeśli sterownik posiada kontrolkę
sensorową lub prze łącznik obejściowy, upewnij się, że przełącznik jest
ustawiony na pozycji, która umoż liwi uaktywnienie obwodu sensorowego.
Normalne Dzia ła nie
Je śli Czujnik deszczu aktywuje się z powodu odpowiedniej ilo ści deszczu,
system nawadniania pozostanie nieaktywny, aż do wyschni ęcia higroskopijnych krąż ków wewną trz sensora. Wspomniany czas wysychania b ędzie
mniej więcej równy czasowi wysychania gleby i pozwoli na aktywację
zraszacza po tym, jak gleba wyschnie w stopniu wystarczają cym do
ponownego nawadniania. Po “wyschnięciu” Czujnika deszczu, sterownik
powróci do swego normalnego programu nawadniania.

Obejś cie Czujnika deszczu
Czujnik deszczu moż na czasowo obej ść lub dezaktywować za pomocą kilku
metod:
* uż ycia sensorowego przełącznika obejściowego sterownika
* zainstalowania opcjonalnego przełącznika obejściowego
* czasowego odłączenia Czujnika deszczu od okablowania sterownika.
UWAGA: Zawsze od łączaj zasilanie sterownika przed przystąpieniem
do jakichkolwiek czynności zwi ązanych z okablowaniem.
Specyfikacje
Monta ż: Wspornik kana ł u deszczowego typu Quick-Clip lub śruby (szt. 2)
Przewód Kontrolny: 7,5 metrowy zewnę trzny kabel 2-przewodowy
Typ Sensora: Standaryzowany stos higroskopijnych krążków z regulowan ą
czuł ością na deszcz
Wartość znamionowa: 3 A, 24 V AC, NO/NC (Zwierny/Rozwierny)

Temperatura robocza: -29°C do 60°C.
Osprzęt: Stal nierdzewna
Obudowa: Odporny na promienie UV polimer techniczny
Promesa Tor o – Ograniczona Dwuletnia Gwarancja

Fi rma Toro oraz jej filia, firma Toro Wa rranty, zgodn ie z umo wą za wart ą pomi ędzy ni mi, wspólnie
udziela ją g war ancji w łaścicielo wi każde go elementu sprz ętu (przedstawio nego w aktualnym katalog u,
pod dat ą instalacji) n a wsz elki e defekty mate riału i wykonania, na okres przedstawi ony po niże j, pod
wa runkie m ich u żywa nia do celów zwi ązanych z na wad nianie m, zg odnie z specyfikacjami
przedstawi onymi przez producenta. Uszkodzeni a p roduktu spo wodo wan e dzi ałanie m siły wy ższej(tj.
przez u derzenie pior una, po wó dź, itp.) nie s ą ob jęte przed mioto wą gwarancją.
Ani Toro, a ni te ż fir ma Toro Warra nty nie odpo wiad ają za uszko dze nia produktów przez nich ni e
wyp rodukowanych, mi mo ż e mo gą by ć sprzeda wan e lub używane w poł ączeni u z produktami Toro.
W czasie o bowiązy wani a g war ancji n aprawimy lub wy mien imy, we dle naszego uznania, którąkolwiek
z cz ęści, jaka oka że się uszkodzona. Państwa upra wni enia ogra niczon e s ą wy łącznie do wymiany l ub
nap rawy uszkodzonych cz ęści.
Na leży zwr ócić uszkodzoną cz ęść do lokaln ego dystrybutora Toro, który by ć mo że wi dnieje w Państwa
książce tel efo nicznej pod has łe m „Sprz ęt Nawadn iający”
lub „Systemy Zraszaczy”, bą dź też skontaktować się z fir mą Toro Warra nty P.O. Box 4 89, Riverside,

California, 9250 2.
Telefon (800) 664-4 740 dla lokalizacji Pa ństwa najbl iższego dystrybutora Toro,
lub poza USA, tel. ( 909)68 8-9221. Gwarancja nie ma zastosowa nia w przypadkach użycia sprz ętu
bą dź przepro wadza nia monta żu w sposób niezgod ny
z zalecen iami i instrukcja mi Toro, an i też w przypa dk u zmiany lu b modyfikacj i sprz ętu.
Ani Toro, ani też firma Toro Warra nty, nie ponosz ą odpowie dzial no ści
za po śre dni ą lub przy pa dkową szk od ę w zwi ązk u z uż yciem sprz ęt u, w łącz aj ąc w to m.in. utratę,
k oszt sprz ętu zast ępcze go l ub us ł ug k oni ecznyc h w okre sie wa dliwego dział ania b ąd ź w
wy niku nie u żyw ania, szkod ę maj ąt kow ą lub uszk odze nia ci ała bę dą ce rezultate m dzia łań
ins talatora, w prz ypa dk u niedba ło ści i z i nny ch pow odów.
W niektórych stanach nie jest możl iwe wy łącze nie lub ograniczenie przypadkowych, bądź też
po średnich uszkodzeń, wi ęc w/ w ogran iczeni e moż e nie dotyczy ć Pa ńst wa.
Wszelkie domniemane gwara ncje, łącz nie z tymi zwi ąza nymi z pok upnoś ci ą
i prz ydat no ści ą do uży ci a, ograniczone s ą do okres u obj ęte go ni niejsz ą gw arancj ą.
Niektóre stany n ie zezwalają na ogra nicze nie czasu o bowiązywani a d omn iemanych g wara ncji, wi ęc
w/ w ogra niczeni e moż e nie odnosić się do Państwa.
Niniejsza gwa rancja przyznaj e P aństwu konkretne p rawa. Przys ługują Państwu ró wni eż pra wa
poszcze gólnych stanów.
Cz ujnik d eszczu ob jęty jest niniejsz ą gwa rancją przez okres dwóch lat od daty zainstalo wan ia.
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